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do SUAS

BRASIL
• 8,5 milhões de Km²;
•192 milhões de habitantes;
•26 Estados e 01 Distrito Federal;
• 5.564 municípios (70,3 % com
menos de 20.000 habitantes);
• 435 regiões de saúde;
• Fronteira internacional com 10
países;
• Grande diversidade: econômica,
social, cultural, epidemiológica,
etc.

A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
• AUTONOMIA FEDERATIVA EM 3 ESFERAS:
– União
– 26 Estados e 01 Distrito Federal
– 5.564 Municípios

Necessidade de mecanismos de coordenação e
cooperação intergovernamentais

Saúde – Direito de todos e dever do Estado
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PACTO PELA RESOLUÇÕES
SAÚDE
TRIPARTITE

Lei 8.080 – Lei Orgânica da Saúde - promoção, proteção e recuperação da saúde X organização e
funcionamento dos serviços
Lei 8.142 - Participação da comunidade na gestão do sistema e transferências intergovernamentais de
recursos

Decreto 7.508 – Organização do SUS, o planejamento da Saúde, a assistência à
saúde e articulação interfederativa

Lei 12.401 - Assistência Terapêutica e a Incorporação de Tecnologia em Saúde (inclusão do Capítulo VIII )
Lei 12.466 - Comissões Intergestores do Sistema Único de Saúde (SUS), o Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (CONASS), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e
suas respectivas composições (acrescenta arts. 14-A e 14-B)

Lei Complementar 141 – valores mínimos a serem aplicados pelos entes federados
na Saúde; critérios de rateio; normas de fiscalização, avaliação e controle

Constituição Federal /88
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.

CF/88Constituição Federal /88
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um SISTEMA
ÚNICO, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de

governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.

Desafios Permanentes
Reduzir desigualdades
geográficas e de grupos
sociais
Qualificar a formação e
fixação dos Profissionais
de Saúde no SUS

Aumentar o
financiamento da saúde
e a eficiência no gasto

Aumentar a capacidade
de produção de IES, bem
como a produção de
inovações tecnológicas
para dar sustentabilidade
ao país

Fortalecer Atenção
Primária com Base
ordenadora do SUS e
Redes assistenciais
regionalizadas como
estratégia de garantia
do acesso e do cuidado
integral

Reforçar a estruturação
das respostas às
urgências em saúde
pública
Aprimorar o pacto
interfederativo para o
fortalecimento do SUS

Saúde: o principal desafio
Na sua opinião, qual o principal problema do BRASIL?
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IBOPE – fevereiro de 2011
Pesquisa realizada com 2002 pessoas, com margem de erro de 2.2 pontos
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Decreto 7.508/11
Regulamenta a Lei nº 8.080, para dispor sobre a organização
do SUS,
o planejamento da saúde,
a assistência à saúde e
a articulação interfederativa
Capítulo I – das disposições preliminares
Capítulo II – da Organização do SUS
Seção I – das Regiões de Saúde
Seção II – da hierarquização
Capítulo III - do Planejamento da Saúde
Capítulo IV – da Assistência à Saúde
Seção I – da RENASES
Seção II – da RENAME
Capítulo V – da Articulação Interfederativa
Seção I – das Comissões Intergestores
Seção II – do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
Capítulo VI – das disposições finais

ARTICULAR NOVO PACTO
FEDERATIVO QUE
FORTALEÇA OS VÍNCULOS
INTERFEDERATIVOS
NECESSÁRIOS À
CONSOLIDAÇÃO DO SUS

REGIÕES DE SAÚDE - AGLOMERADO DE MUNICÍPIOS LIMÍTROFES

RESPECTIVAS
RESPONSABILIDADE
S (COAP)

UNICIDADE AO
TERRITÓRIO

ESCALA PARA
CONFORMAÇÃO
DOS SERVIÇOS

CRITÉRIOS DE
ACESSIBILIDADE

ROL DE AÇÕES E
SERVIÇOS QUE
SERÃO OFERTADOS
(RENASES e
RENAME)

A POPULAÇÃO
USUÁRIA DAS
AÇÕES E SERVIÇOS

LIMITES
GEOGRÁFICOS

IDENTIDADE CULTURAL, SOCIAL, POLÍTICA, ECONÔMICA
REDE DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE
FLUXOS POPULACIONAIS NO TERRITÓRIO

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE
AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E
HOSPITALAR

RESOLUTIVIDADE

INTEGRALIDADE

A
A Cooperação
Cooperação Interfederativa
Interfederativa no
no Brasil:
Brasil:
A
A Estratégia
Estratégia de
de Apoio
Apoio Integrado
Integrado do
do Ministério
Ministério da
da Saúde
Saúde

Apoio Integrado
Forma privilegiada de relação
intergovernamental no SUS
Função que se exerce entre sujeitos, com distintos graus de
saber e de poder, buscando novas formas de agir:
democráticas, comunicativas, integradoras.

Construção de uma rede de
apoio e cooperação técnica
entre os gestores das três
esferas de governo

Estratégia do Apoio Integrado
Diretrizes
Contribuir para ampliar o acesso e a qualidade
dos serviços e ações de saúde

Implementação das 14 Diretrizes expressas no
Plano Nacional de Saúde e

Implementação dos dispositivos do Decreto
7508/11

Novo Modelo da Rede de Cuidado à Pessoa com
Deficiência

Diretrizes Nacionais aprovadas pelo CNS para o período 2012-2015
e que devem orientar o planejamento em Saúde
1

• Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de
saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada

2

• Aprimoramento da rede de urgência e emergência, com expansão e adequação de unidades de pronto atendimento/UPA, de serviços de
atendimento móvel de urgência/Samu, de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção

3

• Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da “Rede Cegonha”, com ênfase nas áreas e populações
de maior vulnerabilidade

4

• Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas

5

• Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e
fortalecimento das ações de promoção e prevenção

6

• Implementação do subsistema de atenção à saúde indígena, articulado com o SUS, baseado no cuidado integral, com observância às
práticas de saúde e às medicinas tradicionais, com controle social, e garantia do respeito às especificidades culturais

7
8

• Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde
• Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS

9

• Aprimoramento da regulação e da fiscalização da saúde suplementar, com articulação da relação público-privado, geração de maior
racionalidade e qualidade no setor saúde

10

• Fortalecimento do complexo produtivo e de ciência, tecnologia e inovação em saúde como vetor estruturante da agenda nacional de
desenvolvimento econômico, social e sustentável, com redução da vulnerabilidade do acesso à saúde

11

• Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações do trabalho dos profissionais de
saúde

12

• Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão
participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável

13
14

• Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS
• Promoção internacional dos interesses brasileiros no campo da saúde, bem como compartilhamento das experiências e saberes do SUS
com outros países, em conformidade com as diretrizes da política externa brasileira

Decreto 7508/11

Regiões de Saúde/Planejamento da Saúde/Assistência à Saúde (RENASES/RENAME)/
Articulação Interfederativa (Comissões Intergestores)/COAP
Regiões de
Saúde

Monitoramento
e Avaliação

Instância
gestora=CIR

Compromissos
interfederativos
na região

Análise regional
da situação da
Saúde

COAP

Mapa da Saúde

Planejamento
Regional
Redes de
Atenção à Saúde

PNS

Cooperação
PES

PMS

Comissões Intergestores Regional –
Espaços ativos de co-gestão para o
planejamento regional integrado.

• GESTÃO COMPARTILHADA, firmada por
meio do COAP da Saúde;
• FINANCIAMENTO – custeio e
investimento;

Câmaras
Técnicas

Governança
Planejamento
regional
integrado
Mapa da
Saúde

Territorialização

• Satisfação dos usuários.

• Compromissos a partir de
diretrizes nacionais,
consonante com o PNS, PES e
PMS;
• Programações integradas e
pactuadas entre os gestores.
• Rede física de Saúde;
• Força de Trabalho;
• Indicadores de
Saúde+IDSUS
• Desenvolvimento econômico e
social;
• Determinantes sociais da saúde Condições de saúde da
população;.

Estratégia do Apoio Integrado
Objetivos organizacionais

Integração das ações do MS, preservando as
especificidades de cada secretaria
Promover mudança cultural na forma de
organização
Fortalecer a relação com estados e municípios na
lógica da cooperação e solidariedade

Apoio parte do pressuposto de que a gestão e o
trabalho em saúde se exercem entre Sujeitos,
ainda que com distintos graus de conhecimento e
de poder.

O Apoio depende de algum grau de co-gestão; ou seja,
de poder compartilhado e, portanto, de
capacidade de análise e de intervenção dos vários
sujeitos.

Quem apoia sustenta e impulsiona ao mesmo tempo.
Valoriza recursos e a potência do sujeito e do
grupo; mas traz algo externo e novo (oferta)

Competências do Apoiador : co-gestão
Não disputar
ou ocupar o
lugar do gestor
estadual e/ou
municipal

Capacidade de
escuta dos
diferentes atores
sociais envolvidos

Mediar
conflitos na
busca do
consenso
possível

Conhecer as políticas
de saúde e as etapas
de sua implementação

Capacidade de
compartilhar
diagnósticos e
soluções

Eixos de atuação da Equipe do Apoio Integrado

PLANEJAMENTO

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

COAP

Estratégia do Apoio Integrado
Agenda
Telessaúde

Mapa da
Saúde

SARGSUS
Inovação
em Saúde

Valorização dos profissionais de saúde
Articulação do subsistema de Saúde Indígena

Região de Saúde
Planejamento Regional
CONTRATO ORGANIZATIVO DA AÇÃO PÚBLICA

Rede de Atenção às doenças
crônicas

Assistência Farmacêutica

RENAME

Rede de Saúde Mental

Promoção e Vigilância em Saúde

Rede Cegonha

Fortalecimento da Atenção Básica

Rede Urgência-Emergência

RENASES

Estratégia do Apoio Integrado
Agenda
GOVERNANÇA REGIONAL

MAPA
DA
SAÚDE

Regiões
de
Saúde

RENASES
RENAME

SE

SAS

SESAI

CONTRATO
ORGANIZATIVO
DA AÇÃO
PÚBLICA

REDES DE
ATENÇÃO
À SAÚDE

PLANEJAMENTO
INTEGRADO

SGEP

SCTIE

Implementar os dispositivos
do Decreto 7.508/11
- Aprimoramento do Pacto
entre gestores do SUS -

SVS

SGTES

Gestão do Apoio Integrado
COLEGIADO DE SECRETÁRIOS
Núcleo Gestor do Apoio Integrado / SE
Grupo de Formação

SESAI
SCTIE

SAS
SGEP

SGTES

SE
SVS

Estratégia do Apoio Integrado
Operacionalização
Rede
U/E

Rede
SM

Rede
Cego
nha

SESAI
DARAS/SAS

DAB/SAS

DAI/SGEP

PNH/SAS

SVS

ANVISA
SGEP
(DAGEP/
DOGES/DE
NASUS)

SGTES

SCTIE

Grupo de
Apoiadores
de
referência
para os
estados

Instrumentos de trabalho
• Plano de Trabalho – planejamento e registro das
atividades integradas das equipes de apoio
• Plataforma de interação virtual, para comunicação e
formação dos apoiadores, em parceria com a UNASUS
• Monitoramento das atividades dos apoiadores e
acompanhamento dos projetos com foco na ação
integrada, escuta da avaliação dos gestores do SUS
• Alertas dos problemas para Núcleo Gestor do AI

Ministério da Saúde
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa
http://www.saude.gov.br/sgep
dai@saude.gov.br

Tel. (61) 3315 2147
Grato !
André Luis Bonifácio de Carvalho
DIRETOR

